Generalforsamling HF Mors 2014

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Hans Ole Pedersen. Valgt af generalforsamlingen.
Rettidigt og lovligt indvarslet i Morsø Folkeblad d. 27/2-14 (min. 3 uger inden generalforsamlingen)

2) Valg af stemmetællere:
På bestyrelsens forslag: Nanna Søndergaard + Keld Haaning Kristensen. Valgt af forsamlingen.

3) Bestyrelsens beretning i det forløbne år:
v/ formand Lars S. Nielsen
Lars Krarup: Helt fantastisk med de to administrative medarbejdere.

4) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse:
v/ Ulla Thomassen
Regnskabet godkendt af forsamlingen.

5) Fastlæggelse af kontingent v/ Lars Nielsen:
Bestyrelsen foreslår, at de nuværende kontingent-satser fortsætter. Godkendt af forsamlingen

6) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7)
Valg af formand: Bestyrelsen foreslår Line Hyldgaard – valgt af forsamlingen
Valg af kasserer: Ikke på valg
Valg af Seniorudvalgsformand: Bestyrelsen foreslår Camilla Gylden Thomsen – valgt af forsamlingen
Valg af ungdomsudvalgsformand: Ikke på valg

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår Henrik Hedegaard – valgt af forsamlingen.
9) Valg af suppleanter – Peter Rasmussen og Lars Moss – genvalgt
10) Valg af revisor: Preben Bækkedal og Kristian Fredholm – genvalgt

11) Eventuelt:
Line Hyldgaard: Tak for indsatsen til Lars.
Lars Krarup: Cafeteriet er aldrig åbent! Det er efterhånden en parodi – der er eks. ikke åbent til kampe, hvor vi spiller
mod hold, som kommer langvejs fra.
Purup: Uanset hvor lille en hal man kommer til, er der altid åbent!
Jane Schøler: Tribunen er ikke kørt ud til kampe eks. i Hal 2, så tilskuere må stå op.
Lone Knudsen: Måske kan det lade sig gøre at få en invitation til generalforsamlingen i JBMA og på den måde få
indflydelse.
Line Hyldgaard: Repræsenterer HF Mors i Dueholmfonden, og problematikken er blevet fremført til generalforsamling.
Bestyrelsen undersøger, om det er en mulighed at lave et ”HF Mors-cafeteria” – ellers er der kun at appellere til
cafeteriet om at holde åbent.
Kristian Lynggaard: Påskestævne – hvordan er fordelingsnøglen? Lars Nielsen: Vi er pt. i dialog med Fluif om at købe
dem ud af Påskestævnet, men vi er ikke enige om prisen. Fordelingsnøglen er: HF Mors 25 %, Fluif 25 % og VIF 50 %.
Aftalen er ikke på plads, men der arbejdes på sagen.
Lars Krarup: 2 dommerpar har kontaktet mig ang. forældrene i HF Mors. Dommerne synes, at det går voldsomt for sig
i HF Mors, og at forældrene + spillerne ofte går over stregen. Charlotte Kjeldgaard: Overværede en U12 Pige-kamp i
går, hvor træneren måtte bede forældrene om at tie stille under kampen. Line Hyldgaard: Vi er i dialog med Kreds 2 –
og har møde med dem allerede på torsdag d. 27/3-14. Klubben er obs på det! Anders Fredsgaard: Vigtigt at
bestyrelsen gør noget ved det.

Tak for fremmødet og god ro og orden!

_______________________________
Dirigent Hans Ole Pedersen

